Moen skole

Informasjon om skoleåret 2015-16
EOP on
Velkommen til Moenposten.
Her finner dere oppdaterte opplysninger om
Moen skole. Her legges det også ut linker til
nettsider med aktuell informasjonen.
Besøk derfor Moenposten ofte!
SKOLEÅRET 2015/2016 FOR
GRUNNSKOLEN I
ASKIM(SKOLERUTA)

Moen skoles telefonnummer:
Kontor:

69 68 13 00

Rektor:

69 68 13 02

Avdelingsledere

69 68 13 03/32

SFO leder:

69 68 13 04

SFO base:

69 68 13 05 eller 400 21 745

E-post adresse:

moen.skole@askim.kommune.no

Velkommen til nytt skoleår.
Moen skole er i vekst, og 230 barn har tilhørighet til opptaksområdet Moen. Skolen har 28 ansatte.
20 av disse er pedagoger, vi har sekretær i 50 % stilling og 7 er primært ansatt på
SFO. Skolefritidsordningen er større enn noen gang, og over 80 barn har plass på SFO.
Skoledagen starter kl. 08.50. Slutt-tidene for klassetrinnene finner dere på skolens hjemmeside –
slutt-tider skoleåret 2015-16.
Leksehjelp gjelder for 4. - 7. trinn 2015-16
VI håper at elever, foresatte og ansatte, får et skoleår der Moen skole fremstår som en trygg, god
og lærerik arena.

PERSONALE 2015/2016

HVEM GJØR HVA ?
Rektor er pedagogisk, personal- og administrativ leder.

Rektor representerer skolen utad og besvarer henvendelser av økonomisk art og spørsmål om
skolens valg og vurderinger i organiseringen av trinnene.
Deler av de administrative oppgaver er delegert til undervisningsinspektør som tar seg av
timeplan, foreldrekontakter, skoleskyss og sosiale spørsmål angående elevene.
May Britt Glenge er avdelingsleder for 1.-4.klasse.
Marit Trollerud Jansen er avdelingsleder for 5.-7.klasse.
Ingjerd Stordahl er avdelingsleder for SFO og besvarer alle henvendelser om tidspunkter,
søknader og organiseringen der.
Sekretær Aud Syversen tar seg av regnskap, arkiv, skolemelk, skolefrukt, skademeldinger,
flyttemeldinger og post. Hennes arbeidsuke er på 20 timer + 15 timer på SFO.

SKOLEDAGEN VED MOEN SKOLE
Time nr.

Start kl.

Slutt kl.

1.

08.50

09.50

10.05

11.05

11.45

12.45

4.

13.00

14.00

5.

14.00

14.15

Fysisk aktivitet

14.00

14.20

Pause
2.
Spisepause/store fri
3.
Pause

Skolefritidsordningen starter kl. 06.30 og stenger kl. 17.00, for elever fra 1. til 4. trinn.
Opplysning om slutt-tider for det enkelte klassetrinn hver dag i 2015-16 finnes i eget dokument på
skolens hjemmesider.

Svømmeundervisning:
Elever på 3. og 4. trinn har svømming på Østfoldbadet.
Lærerne gir beskjed om ordningen for de ulike elevgruppene på 3. og 4. trinn.

VERDIDOKUMENT FOR MOEN SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MOEN SKOLE
RETNINGSLINJER FOR TURER UT AV SKOLENS OMRÅDE

HUSREGLER FOR MOEN SKOLE
Vi tar vare på skolen vår.
Vi bruker innestemme.
Ingen løping inne.
Vi sier fra til en voksen når noen har det leit.
Vær mot andre som du vil de andre skal være mot deg!

Ballbruk: Alle typer baller kan brukes overalt ute. MEN: all sparking av baller skal foregå på
løkka, grusbanen, fotballtennisbanen eller ballveggene. Ingen andre steder. Ballveggen (=
endeveggen på gymsalen) kan brukes fritt. Generelt gjelder det at alle som bruker ball skal vise
hensyn til andre rundt seg, og til vinduene!
Innesko: Vi bruker alltid innesko på inneområder, og når vi skal fra et sted til et annet. Vi går ikke
i sokkelesten ute!
Uteområde: I friminuttene holder vi oss på skolens område: gjerdet i vest og nord, skogkanten i
øst bort til kastanjetreet, og den gamle veien inn til nabotomta i sør.
Trafikk: Vi står innenfor gjerdet når vi venter på skyss. Vi bruker gangfeltet når vi skal til eller fra
skolen.
Snø: Snøballkasting skal kun foregå mot blinkene.
Matpakka: Skal inneholde sunn mat som ikke vekker nysgjerrighet og krav om smaksprøver.
Hodeplagg: Skal ikke brukes slik at det dekker ansiktet.

GRUNNSKOLEN I ASKIM
RETNINGSLINJER FOR ERSTATNING AV TAPTE/ØDELAGTE GJENSTANDER

FLYTTING
Hvis noen skal flytte i løpet av skoleåret, ber vi om at det meldes til kontaktlærer. Vi må ha rede
på ny adresse, eventuelt ny bostedskommune og hvilken skole eleven skal begynne på. Dette for
at vi skal få skrevet flyttemelding.
SKADEMELDING
Alle elevskader som oppstår på skolen skal meldes NAV. Dette gjøres ved at ansvarlig lærer melder
fra til sekretær ved skolen. Sekretæren skriver så ut skademelding. Kopi blir sendt til hjemmene.

Er ikke skolen klar over at eleven har skadet seg, må foreldrene straks kontakte skolen og opplyse
om skadens omfang og skadetidspunkt. Hvis lege eller tannlege oppsøkes utenom skoletid grunnet
skade som er oppstått på skolen, må skolen informeres.
Skademelding skal ikke skrives når skaden skjer i fritiden eller på skolevei.
ELEVKORT
Ved skolestart vil elevene få med seg hjem et elevkort som de foresatte skal fylle ut og returnere
til skolen så snart som mulig.
Elevkortene inneholder opplysninger om personalia, tillatelser og kontaktpersoner. De vil bli
oppbevart i elevens mappe.
SKOLESKYSS
Elever på 1. trinn har krav på skoleskyss når avstanden fra hjemmet til skolen er mer enn 2 km.
Elever på 2.-10. trinn har krav på skyss når avstanden til skolen er mer enn 4 km.
I visse tilfeller kan skolen innvilge skyss dersom skoleveien anses trafikkfarlig. Kommunen har
egne retningslinjer for dette, og fullstendige opplysninger kan innhentes ved skolen og på skolens
nettsider.
Skoleskyss innvilges på grunnlag av midlertidig eller varig sykdom eller skade dokumentert med
legeattest. I så fall er det skolen som søker om skyssordning.
Når elevene skal bruke sesongbetont utstyr som sykkel, ski eller akebrett i skolens regi, er de
foresatte ansvarlige for at elevene har dette med til skolen.
Buss og taxi har ikke plass til slikt utstyr.
Om nødvendig kan utstyret leveres og låses inn på skolen før kl.17:00 dagen i forveien. Det blir
alltid gitt beskjed i god tid når elevene skal ha slike plasskrevende gjenstander på skolen.
Søknadsskjema for ordinær skoleskyss ligger på kommunens hjemmeside:
http://www.askim.kommune.no/

REGLER VED PERMISJONER FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I ASKIM
Kontaktlærer kan gi fri inntil to dager.
Søknadsskjema til bruk ved permisjon 3 eller flere dager ligger på kommunens
hjemmeside.

ORGANER FOR BRUKERMEDVIRKNING I SKOLEN
Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg

FORELDRERÅDET
§ 11 – 4 i opplæringsloven: Foreldreråd for grunnskoler
På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er
medlemmer.

Foreldrerådet skal fremlegge fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar
aktiv del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt
samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling for elevene og
skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg.
Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til
samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene.

Orientering fra foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
FAU bestemmer selv hvilke saker de ønsker å arbeide med og hvilke arrangementer de skal
gjennomføre. De siste årene har det vært vanlig ved Moen skole at FAU står bak følgende
arrangementer:

Karneval for 1. – 4. trinn

Juletrefest for elevene

Diskotek for 5. – 7. trinn

17. mai arrangement

Sykkelprøve, 4. trinn

Avslutningssamvær før sommeren

Pengene som kommer inn på de forskjellige arrangementene, brukes der de kan være til glede for
elevene.

ALLE ELEVER HAR RETT TIL ET GODT SKOLEMILJØ.
Opplæringsloven § 9a–1 sier at «alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit
godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.»
«Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den
enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir
utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme,
skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er
nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.
Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet,
deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal
skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om
skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter
føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.»
Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet.
Elevenes psykososiale skolemiljø, kap. 9a, til deg som er forelder
Det psykososiale skolemiljøet til elevane (brosjyre)
Veileder til elevenes skolemiljø (kapittel 9a i opplæringsloven)
Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø

Brosjyrene over kan brukes til veiledning.
Klassekontakter skoleåret 2015/2016
Klassekontakter skoleåret 2015/2016
Kl.

Navn:

Adresse:

Kommune:

E-post adresse

Welhavens vei 9

1813 ASKIM

toraug@frisurf.no

Risengveien 64

1814 ASKIM

themar81@gmail.com

Katralveien 20

1813 ASKIM

norskling@yahoo.no

Line Schi (FAU)

Vammaveien 325

1815 ASKIM

line@interfloraline.no

Tom Sundvold (FAU)

Autenveien 10

1814 ASKIM

ts@nettavisen.no

Linn-Helen Klem

Engerveien 87

1815 ASKIM

linnklem@hotmail.com

Eivind Bye

Vammaveien 122

1813 ASKIM

eivind@pangroup.com

Liss-Iren Aar. Andresen
(FAU)

Katralveien 8

1813 ASKIM

lissiren.andresen@gm

Sonja Melheim Østlie(FAU)

Hageveien 4

1813 ASKIM

espe-ek@online.no

Lars Bidne

Vallaveien 2

1831 ASKIM

lbid@bohus.no

Christian Bergh

Lønnveien 1

1813 ASKIM

christian.bergh@fibern

Camilla Braathen Huuse
(FAU)

Linjeveien 15

1813 ASKIM

Cammis2007@hotmai

May-Hilde S. Andersen
(FAU)

Vammaveien 97

1813 ASKIM

hildesvardalandersen@

Anne-Kristin Iversen

Risengveien 60

1814 ASKIM

aki@sjt.no

Julie Tangen

Ibsens Gate 1

1831 ASKIM

Julie_davidsen@hotm

Tone Løken

Risengveien 197

1814 ASKIM

tone@people4you.no

Lars Lindbæk (FAU)

Hageveien 3

1813 ASKIM

lars.i@kve.as

Jostein Brattås (FAU)

Triangelveien 5 A

1813 ASKIM

b.jostein@gmail.com

Amir Swar

Risengveien 191

1814 ASKIM

Camilla Grønli Skøien

Engerveien 77

1815 ASKIM

camigro@online.no

Lene E. Storengen (FAU)

Moenslia 12

1813 ASKIM

lene@tah72.com

Einar Vågmo (FAU)

Hageveien 5

1813 ASKIM

einar@angel.no

Tone Oraug (FAU 2 år)

1.

Therese M-Enersen (Fau 2
år)
Lene Cecilie Bye
år)

(kl.kont. 1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Camilla M. Bey (FAU 2 år)

Lønnveien 7 B

1813 ASKIM

Camilla_bey@hotmail

Morten Berger

Ibsens Gata 32

1831 Askim

Morten.berger@askim

Laila Beck

Masengveien 61

1814 ASKIM

Beck.laila@gmail.com

Marianne Holta (FAU)

Vammeliveien 58

1815 ASKIM

Marianne.holta@gmai

Marianne Risnes (FAU)

Kirkerudveien 24

1831 ASKIM

m.risnes@hotmail.com

Kathrine Gaup

Ibsens gate 24

1831 ASKIM

Kathrine.gaup@askim

Geir Madsen

Ibsens gate 24

1831 ASKIM

Geir.madsen@pagens

Anne-Kari Hasle Kolberg

Stegenveien 14

1813 ASKIM

Annkol1@ostfoldfk.no

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) Moen skole
Leder: Jane Camilla Bjørnerås, Risengveien 56, 1814 Askim – 959 64 196 – jane-by@online.no
Nestleder: Tom Sundvold
Kasserer: Tone Oraug, Welhavens vei 9, 1813 Askim – 958 60 056 – oraug@frisurf.no

I Handbok for skolen under «Grunnskolens oppbygging og styring» står:
«Foreldrekontaktene er tillitsvalgte representanter for foreldrene på hvert trinn. Det er
gjerne 2 foreldrekontakter, en mannlig og en kvinnelig for hvert trinn.»
På Moen skole er det både fra foreldre- og lærerhold uttrykt ønske om 4 foreldrekontakter.
Grunnen for det er at det er lettere å gjennomføre opplegg til beste for hvert trinn når det er flere
om det forberedende arbeidet. Det er flere med ideer, og det er morsommere og lettere å ta på
seg en slik oppgave. Det er jo også helt naturlig at hjem og skole samarbeider til beste for elevene.
Samarbeidet er og har vært nedfelt i skolens handlingsplaner, og læreplanen legger vekt på et slikt
samarbeide.
Hvert trinn får en kontaktforeldremappe med alle opplysninger om oppgaven som kontaktforeldre.
Det utdeles også en perm som kan benyttes som foto- og minnesamling fra hele barneskoletiden.
Alle kontaktforeldre blir invitert til et eget informasjonsmøte med underinspektøren i september
måned.

ELEVRÅDET
Elevrådet skal fremme de fellesinteressene medlemmene har som elever i skolen, og føre videre
arbeidet til trinnene de representerer.
2 av medlemmene i elevrådet er Moen skoles representanter i Ungdommens bystyre.
Elevrådskontakt: Marit T. Jansen

TRIVSELSLEDERPROGRAMMET

Fra og med høsten 2011 har Moen skole deltatt på Trivselslederprogrammet. Dette er et tiltak der
en gruppe utvalgte elever leder lek og aktiviteter i det lange friminuttet mandag, tirsdag, onsdag
og torsdag. Trivselslederne har selv vært på lekekurs i Askimhallen, og de disponerer en hel del
eget lekeutstyr som oppbevares i et eget rom. Trivselslederne håndplukkes etter nominasjoner fra
medelevene, og trivselslederkorpset er i funksjon i et halvt skoleår av gangen.
Utvelgelsen av trivselsledere ses i sammenheng med elevrådsvalg slik at det ikke blir samme
elever i elevrådet som blant trivselslederne. Selv om det er viktig å ha de rette elevene i rett
funksjon, legger skolen vekt på at flest mulig skal få prøve seg i attraktive oppgaver og verv.

PLAN FOR GODT SKOLEMILJØ VED MOEN SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM - SKOLE

SKOLEHELSETJENESTEN
HELSESØSTER FOR MOEN SKOLE
Dag på skolen

Telefon

Onsdager : 0830 - 1500 (15.05.-15.09.)

Bente Bye

69 68 13 00
og til 1545 ( 15.09.-15.05.)

Familiens Hus – Adr. Torggata 5, 1830 Askim – Tlf. 69 81
Skolehelsetjenesten og helsestasjonen er en del av Familiens Hus, sammen med
barneverntjenesten, psykisk helseteam, PP-tjenesten og fysio- ergoterapitjenesten. Vi arbeider
sammen for å prøve å finne gode løsninger for barn/ elever/ familier som trenger ekstra hjelp.

INFORMASJON OM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN
Elevene ved Moen skole behandles på Askim tannklinikk, Møllegata 26, 1811 Askim
(Haugomsenteret 3. etasje.)
Klinikkstyrer for Askim tannklinikk:
Mansour Hosseini
Tannhelsesekretær:
Karin Fried
Tlf.: 69 84 46 82
Tilstede daglig
Tannpleier:

Sissel Kopperudmoen
Tlf.: 69 84 46 83
Tilstede daglig ( ikke fredag)

